
„MŁODY WOKULSKI” 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu 
serdecznie zaprasza uczniów  klasy II Branżowej Szkoły I stopnia i klasy III 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie  sprzedawca  do  
wzięcia  udziału  w: 

VIII Międzyszkolnym Konkursie o tytuł  

„Młodego Wokulskiego”. 

             Konkurs odbędzie się 14 maja 2019 roku o godzinie 9:00 w budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu. 

Każda szkoła może zgłosić do Konkursu dwóch uczestników. Pisemne 
lub telefoniczne zgłoszenie z imienną listą zawodników oraz opiekunów 
prosimy składać w terminie do dnia 07 maja 2019 roku.  

Bliższych informacji o konkursie można uzyskać u organizatorów: 
Grażyny Sokołowskiej- tel. kom. 696966241 i Margarety Machnik-Król - tel. 
kom. 609553176 lub w sekretariacie szkoły- tel.  52 386 07 19, kom. 516081215 
oraz  na  stronie  internetowej www.zsplubaszcz.com . 

 

Z poważaniem: 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN VIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

o tytuł „Młodego Wokulskiego” 

Zagadnienia konkursowe:                           

Zakres konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności z przedmiotów zawodowych:  
organizacja i technika sprzedaży, obsługa klienta, przedsiębiorca w handlu,  towar jako 
przedmiot  handlu, język angielski w działalności handlowej  oraz    zajęć  praktycznych. 

Organizacja i terminarz Konkursu: 

1. Główne cele: 

 wymiana doświadczeń między nauczycielami różnych szkół, 

 podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów kształcących się  w  zawodzie  
sprzedawca, 

 promowanie uczniów zdolnych, ambitnych i przedsiębiorczych, 

 sprawdzenie się w rywalizacji z kolegami z innych szkół,  

 pobudzenie i rozwijanie zainteresowań zawodowych, 

 kształcenie właściwych postaw społecznych, 

 zachęcenie do stałego doskonalenia się, 

 promowanie szkół w środowisku lokalnym, 

 kontynuowanie tradycji konkursu w naszym okręgu. 

2.  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława  
Łokietka  w  Lubaszczu. 

3. Patronem i fundatorem nagród rzeczowych jest Starosta Powiatu Nakielskiego. 

4. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas II BS i klas III ZSZ kształcących się w  
zawodzie  sprzedawca. 

5. Jako organizatorzy konkursu proponujemy aby przeprowadzenie edycji rejonowego 
konkursu poprzedzić eliminacjami wewnątrzszkolnymi. W przypadku braku takich  
eliminacji  na  etapie  szkolnym  przewodniczący  szkolnej  komisji  przedmiotów  
zawodowych  winien  wytypować maksymalnie dwóch  uczniów  z  klas  drugich lub 
trzecich  kształcących  się  w  zawodzie  sprzedawca. 

6. Konkurs odbędzie się dnia 14 maja 2019 roku o  godzinie 9:00  w  ZSP w Lubaszczu. 

 



 

Przebieg konkursu: 

 Część I – pisemna:  

1- rozwiązywanie testu zamkniętego składającego się z 20 pytań, 

2- uzupełnienie dialogu dotyczącego obsługi klienta w języku angielskim/niemieckim 
(zgłaszając udział uczniów proszę wskazać wybrany język). 

  Część II – praktyczna:  

3-  zaprojektowanie i wykonanie wywieszki informacyjno-promocyjnej wylosowanego 
kosmetyku pielęgnacyjnego (produkty i materiały piśmiennicze  zapewnia organizator) 

4- obsługa  klienta z wykorzystaniem kasy fiskalnej. 

 

Opis przebiegu konkursu: 

Każdy z uczestników otrzyma wylosowany numer stanowiący jego identyfikację. Konkurs  
rozpocznie  się  częścią pisemną,  która  będzie  trwać  30  minut.    Po półgodzinnej przerwie 
z poczęstunkiem, uczestnicy przystąpią do części praktycznej. Każdy opiekun z danej szkoły 
(nauczyciel  przedmiotów zawodowych)  zostanie  włączony   w  skład  komisji  
konkursowej. 

 

Podsumowanie konkursu: 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca będą przyznane nagrody rzeczowe. 

2. Treść zadań i pytań z przedmiotów teoretycznych i części praktycznej będzie zgodna 
programem nauczania w zawodzie sprzedawca. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w regulaminie, decyzję  
podejmuje  przewodniczący  komisji  konkursowej  w  porozumieniu  z  jej  
członkami.  

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie 
internetowej naszej szkoły. 


